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Alexandre Bastos Ordeste
– I. Artes

André Gust avo Bobrzyk
– UFCSPA

Bernadete de L. Rodrigues
de Menezes PROGESP

Edison Luis S. dos Santos
– Arquivo Geral

Daniel Moraes Escouto
I.GeociênciaS

Edison Luis de Souza –
Prefeitura Centro

Fabiano Porto Rosa– IFCH Gabriel de Freit as
Focking – IFCH

Júlio Cézar da Rosa –
Geociências

Maria de Lourdes de Oliveira
Ambrosio –Odontologia

Maria Luiza Silva da Silva
-   Aposent ada

Maria Schirley Funk
Cassel – Aposent ada

Maribel dos Santos Nunes
– I. Geociências

Miguel Angelo Ribeiro de
Ribeiro – F . Agronomia

Rafael  Berbigier de
Bortoli – ICBS

Salete Maria W iggers –
Aposent ada

Sílvio Roberto Ramos
Corrêa - CIS

Mozarte Simões da Cost a
– Seção de V igilância

Mauro José dos Anjos –
Aposent ado

Michele Meirelles – F .
Odontologia

Genoveva Rodrigues
Barbosa – I. Química

Luis Amaro Freit as –
SUINFRA

Rosane Barcelos
Souza – HCV

Maria de Fátima Andrade –
Creche

Marcos Freire Machado
– F. Odontologia

Roselei Knevtiz Prua –
Colégio de Aplicação

Carlos Augusto Godoi  -
PROGESP

Sandra de Brito S tefani –
HCV

Janaina Cecília da Rosa –
Pensionist a

Darci da Silveira –
Aposent ado

Eva Regina Souza –
Aposent ada

Omir Canabarro Nunes –
Seção de V igilância

Antônio Oliveira -
Aposent ados

Jorge Ferraz Filho –
Aposent ado

Especial
Aposentados

CHAPA 1

CHAPA 2

TRIBO E INDEPENDENTES

A Comissão Eleitoral disponibilizará urnas
para os aposentados e pensionistas como se-
gue:

1)Voto Eletrônico em Separado: Todos po-
derão votar em qualquer junta eleitoral, des-
de que tenham em mãos o número do cartão
de identificação da UFRGS e senha do Portal
do Servidor. Os aposentados e pensionistas po-
derão conseguir o seu número do cartão de

VEJA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO

Eleições da ASSUFRGS ocorrem dia 29 de
novembro das 8h30min às 18h

identificação e senha junto ao CPD da UFRGS
pelo telefone 3308-5333;

2) Voto Manual em Separado: Para aque-
les sócios que não tenham senha e número
de cartão de identificação da UFRGS, serão
disponibilizadas urnas manuais nos seguin-
tes locais:

 - Sede da ASSUFRGS na avenida João Pessoa,
1392;
- Sub-sede da ASSUFRGS no Campus do Vale;
- Campus Centro - Reitoria da UFRGS;
- Campus Saúde - Faculdade de Odontologia;
- Campus Olímpico -  ESEF;
- IFERS;
- UFCSPA.
Obs. A identificação do Eleitor será através de

Documento de Identidade com FOTO.
Duas Chapas concorrem à coordenação da
ASSUFRGS gestão 2011-2013, a Chapa 1 ?A
Categoria em 1º Lugar? e a Chapa 2 ?Não te-
mos tempo a perder? Tribo e Independen-
tes. Veja a nominata das Chapas abaixo.



Coordenação Geral: Bernadete Menezes (Berna), Silvio Corrêa e José Luis Rockenbach (Neco)
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Aberta consulta para apresentação de orçamentos
Colônia de Férias de Garopaba

A Coordenação da ASSUFRGS informa aos associados que está aberta a consulta
para execução do projeto que será aprovado em Assembleia de Sócios.

Dando continuidade a proposta de ampliação da colônia de  férias de Garopaba,
após aprovação na última assembléia de sócios, a Coordenação da ASSUFRGS infor-
ma que está aberto o prazo de apresentação de propostas à execução  do  projeto .

Após  a abertura das propostas, a Coordenação estará convocando Assembleia
de Sócios para avaliação e deliberação sobre o início das obras.

A sede em Garopaba fica na rua: Francisco Pacheco de Souza, 392 - Garopaba -
SC.

Lançamento do novo site
da ASSUFRGS

Veja mais em www.assufrgs.org.br

SITE ASSUFRGS

A Coordenação da ASSUFRGS,
em comemoração de seus 60 anos
e pensando em inovar e melhorar a
qualidade de atendimento aos as-
sociados, lança um novo site com
um novo formato e programação,
para melhor atender as necessida-
des de comunicação de nossos
filiados.

O novo site apresenta uma nova
e melhor visualização, privilegiando
uma maior interatividade com os
usuários. Os novos conteúdos tam-
bém apresentam ferramentas de
interatividades com as principais
redes sociais, melhorando assim a
divulgação das informações de interesse da categoria.

A nova estrutura do site dispõe de melhores ferramentas para acesso de seu conteúdo
como:  matérias, fotos, agenda, notícias, galeria de fotos, vídeos entre outros.

Como principal função, o novo site tem compromisso com a transparência, através da
atualização e divulgação das atividades promovidas pela ASSUFRGS. Pretende-se com  esse
novo instrumento reforçar a participação da categoria na construção da luta pela garantia
e ampliação de direitos. Dessa forma a Coordenação  reafirma  o  compromisso com a
independência de governos, partidos ou reitorias, privilegiando os interesses da categoria
e pela luta de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Com esse lançamento, a Coordenação convida aos servidores para navegar e interagir
no novo site. Além disso,  é importante que os servidores saibam que a página ainda está
em fase de ajustes.  Poderão ocorrer eventuais problemas no acesso a determinado con-
teúdo, portanto pretende-se o mais rápido possível identificá-los e solucioná-los.

A Coordenação da ASSUFRGS considera que esse investimento é de fundamental impor-
tância para a preservação da identidade e história de 60 anos de lutas, através da utilização
das novas tecnologias da informação (NTI’s).

Lançamento do site
O lançamento oficial do site será realizado resentado na reunião do Conselho de

Delegados(as) que acontecerá no dia 16 de novembro, às 14h30min.

SEMINÁRIO DOS APOSENTADOS
O Seminário dos Aposentados acontecerá nos próximos 21 a 27de novembro

em Capão Novo.

www.assufrgs.org.br
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